
3468 م.ك. مج1

أصول الفقه الظاهريالموضوع3468 م.ك. مج1مخطوط رقم

النبذ في أصول الفقهالعنوان

ابن حزم ; علي بن احمد ـ 456 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

787 هـتاريخ النسخ

احمد بن عبدالرحمن بن الحسبانيإسم الناسخ

1 ـ 33عدد األوراقنسخ ممتازنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3468 م.ك. مج2

فقه ظاهريالموضوع3468 م.ك. مج2مخطوط رقم

نبذة في البيوعالعنوان

ابن حزم ; علي بن احمد ـ 456 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

787 هـتاريخ النسخ

احمد بن عبدالرحمن بن الحسبانيإسم الناسخ

34 ـ 36عدد األوراقنسخ ممتازنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

كراسة فـي االشيـاء الـتي حـرم النبي ـ صلـى اهللا عليه وسلم ـ بيعهاالمالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3468 م.ك. مج3

فقه شافعيالموضوع3468 م.ك. مج3مخطوط رقم

مسائل البارزيالعنوان

المؤلف
ابن البارزي ; شرف الدين ابوالقاسم هبة اهللا بن نجم الدين بن عبدالرحيم الجهني 

الحموي ـ 738 هـ

أوله

 

 

آخره

 

 

787 هـتاريخ النسخ

احمد بن عبدالرحمن بن الحسبانيإسم الناسخ

36 ـ 78عدد األوراقنسخ ممتازنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

اجـوبة مسـائل معـينة فـي الفـقه الـشافعي عرضها جمال الدين االسنوي ـ 772 هـالمالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3468 م.ك. مج4

فقه شافعيالموضوع3468 م.ك. مج4مخطوط رقم

اجوبة مسائل البارزيالعنوان

الشريشي ; محمد بن احمد بن محمد الشافعي ـ 769 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

787 هـتاريخ النسخ

احمد بن عبدالرحمن بن الحسبانيإسم الناسخ

79 ـ 87عدد األوراقنسخ ممتازنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

الكـتاب عبارة عن اجابات اضافية على عدد من المسائل الواردة في المخطوطالمالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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